STRANA 14

Aktuality

Podpořte neslyšící v Jihlavě!
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, z.s., a Jihlavský spolek neslyšících, p.s., fungují v Jihlavě již přes
70 let.
Do domu na Úprkově ulici, kde spolek sídlí, dochází přes 50 neslyšících
různého věku. Většinou zde za pomoci
tlumočníků debatují o aktuálních
událostech, pořádají různé vzdělávací
semináře, přednášky, nebo hrají šipky
či společenské hry. V současné době
je však kvůli nedoplatku na nájemném
pobyt ve známých prostorách pro neslyšící ohrožen.
„V minulosti jsme se scházeli v přízemí, kde byla například i televize. Tyto
prostory ale byly několikrát vykradeny,
zmizela i zmíněná televize, proto jsme
se letos přesídlili do prvního patra. Zde
již takové problémy nemáme, ale zvýšila
se cena nájemného. S tím jsme nepočítali
při stanovení rozpočtu na tento rok, který
se vytvářel loni, a teď nám chybí přes 30
tisíc korun doplatit na nájemném,“ vysvětluje předseda spolku Dušan Šprla
za pomoci tlumočnice znakového

jazyka Evy Kantůrkové.
Zástupci spolku se proto rozhodli
oslovit uvolněného radního města
Daniela Škarku s žádostí o finanční pomoc. Statutární město Jihlava již letos
spolek podpořilo dotací 50 tisíc korun
na nájem, a osmi tisíci na volnočasové
aktivity, ale další navýšení podpory
nebylo možné uskutečnit.
„Rozhodl jsem se proto spolek podpořit
osobně, vkladem na jejich transparentní
účet. Stejnou možnost mají i občané Jihlavy, aby pomohli spolku vyřešit mimořádnou situaci a neslyšící mohli prostory
dál využívat k setkávání,“ vyjádřil uvolněný radní města Daniel Škarka.
Jihlavský spolek neslyšících lze podpořit libovolnou částkou, zaslanou
na jejich transparentní účet s číslem
1022045909/6100. „Jsme rádi, že se
dá striktní hranice legislativy překročit
alespoň tímto způsobem, pomocí Novin
jihlavské radnice. Všem přispěvatelům
předem děkujeme za jakoukoli zaslanou
částku,“ poděkoval předseda spolku.
-tz-

Plasty nejsou jen v moři

ODMÍTNĚTE POUŽÍVAT JEDNORÁZOVÉ PLASTOVÉ VÝROBKY.
HNED TEĎ!!! NIKDO JINÝ TO ZA NÁS UDĚLAT NEMŮŽE

Není příliš pozdě, přestat používat jednorázové plasty? Snad není; ale musíme
začít hned teď.
Foto: archiv MMJ

…voda má rozcuchané vlasy – Jihlávka v červnu 2018 po Vysočina Festu.
Foto: archiv MMJ

Ročně se ve světě vyprodukuje
300 miliónů tun plastů, které tvoří
až 85 % celkového množství odpadu
v oceánech a mořích. Byly publikovány odborné odhady, že pokud bude
lidstvo produkovat stále stejné množství plastů, bude v oceánech a mořích
v roce 2050 více plastů než ryb. Údaje
zní děsivě, nicméně pro většinu Čechů
jsou oceány daleko, mimo náš zorný
úhel.
Stejnou měrou však dochází i ke
znečišťování půdy, sladkovodních
vod a vzduchu. Jen to není tak zřetelné. Pomalu si začínáme zvykat, že po
zorání pole na nás vykukují i rozdrcené barevné zbytky plastových lahví.
Stává se každodenní realitou petka
nebo plechovka od energeťáku elegantně usazená v řece, či na hladině rybníka. Poletující zbytky igelitových potravinových sáčků celoročně zdobí naše
stromy, nebo se jen tak „pro radost“ za
větrného počasí honí po náměstí.
Ten, kdo třídí plasty a snaží se
nastoupit na jejich redukci už při
nákupu, mi dá jistě za pravdu, že tato
cesta není lehká. Osobně se snažím
zbytečně nekupovat plastové obaly
už téměř rok, a přesto máme v naší
4členné domácnosti stále 1 × za 14
dní plnou tašku plastů.
Částečně je to způsobeno i prostým faktem, že další členové naší
domácnosti nejsou zcela v souladu s mojí bezodpadovou filosofií.
Drobné úspěchy však začínám zaznamenávat.
Dcera nosí ve svém báglu plátěnou

tašku na příležitostné nákupy. Syn
v City Parku odmítl další igelitky
s tím, že mu stačí jedna. A můj muž
při posledním nákupu donesl polovinu zeleniny v plastu a polovinu
v textilních sáčcích.
Ano, je to složité. Ale začít se musí.
Problematiku odpadu neřeším jenom
já a pár nadšenců na odboru životního
prostředí. Problematiku nadměrné
produkce plastů řeší celý svět, Evropa,
Amerika, Asie, Austrálie i Afrika. V Austrálii byl ve většině států zaveden zákaz
vydávání tašek na jedno použití.
V Keni šli ještě dál, uvedli v platnost zatím nejtvrdší zákon: za výrobu, prodej i používání plastových
sáčků hrozí pokuta ve výši 800 tisíc
korun a až čtyři roky vězení.
Prvním krokem k omezení produkce
plastů je odmítnutí používání plastů
určených k jednorázovému použití.
Plastům na jedno použití, které se
vyrobí za pět vteřin a používají se pět
minut, pak trvá 500 let, než se rozloží.
Jde především o barevné plastové
láhve, kávové kelímky, víčka, tyčinky
na míchání, plastová brčka, plastové
příbory a jednorázové nádobí, či jednorázové plastové jídlonosiče.
Co dodat na závěr? V případě, že
jste si jako já položili otázku: no, a co
s tím jako mám udělat já?, dovolím si
navázat na podtitulek tohoto článku
… když není nikdo jiný kromě nás,
kdo to může dělat, tak to ten, který
to udělat může, prostě udělat musí.
Martina Gregorová,
odbor životního prostředí
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Debaty o vzdělávání se loni
zúčastnilo téměř 200 lidí

KE KONCI minulého roku, na konferenci Jihlava mluví o vzdělávání, divadelní
sál DIODu zaplnilo téměř 200 diskutujících, kteří se věnovali tématu demokracie
ve vzdělávání.
Foto: archiv MMJ
Jihlavský DIOD každoročně hostí lovy, nebo Jaroslavem Duškem. „Velkonferenci Jihlava mluví o vzdělá- kou radost máme i z toho, že osobnosti
vání, kterou od roku 2012 pořádá z oblasti vzdělávání se do Jihlavy rády
spolek Montessori Jihlava. Ke konci vrací a oceňují, že je naše konference
minulého roku divadelní sál zapl- místem síťování a inspirace i pro ně,“
nilo téměř 200 diskutujících, kteří doplnila Mikletičová.
se věnovali tématu demokracie ve
Vrcholem loňského ročníku byla
vzdělávání.
živá beseda, kde děti ze základních a
„Konference pro diskuzi o školství a středních škol hovořily, kam až může
vzdělávání vytváří vhodnou diskuzní zajít demokracie ve škole. „Letos mě
platformu. Jihlava se tím stává sku- zaujala například myšlenka jednoho
tečným krajským městem, protože na z dětí, které řeklo: Pravidla jsou na
konferenci jezdí pro poučení, inspiraci nic, lehce se poruší, a ještě jsem u toho
a sdílení zkušeností lidé z celého kraje, i jakože ‚IN‘, ‚rebel‘, ‚to je dobrý‘. Lepší
republiky, což můžeme doložit širokým je vzájemná dohoda, tu pak porušovat
zájmem při proběhlých ročnících,“ sdě- nechceme,“ doplnila Mikletičová.
lila Lenka Mikletičová, jedna z orgaKonference Jihlava mluví o vzděnizátorek konference.
lávání každoročně probíhá v sobotu
Během minulých ročníků mohli před prvním listopadovým svátkem.
návštěvníci diskutovat například Letos bude 9. listopadu a organizás Ondřejem Šteflem, zástupcem torky uvažují o tom, že by hlavními
společnosti Scio, Ondřejem Hau- tématy byly mediální gramotnost
senblasem z katedry české literatury nebo práce s informacemi.
-tzpedagogické fakulty Univerzity Kar-

Poslanci se zajímali o odpady

MĚSTO prezentovalo odpadové hospodářství poslancům z Výboru pro životní
prostředí.
Foto: archiv MMJ
V polovině listopadu se přijeli po- přípravě zákonů, které posunou odslanci z Výboru pro životní prostředí padové hospodářství na vyšší úroveň,“
seznámit s odpadovým hospodářstvím vyjádřila se jedna z prezentujících,
města. Prezentaci pro pětičlennou vedoucí jihlavského odboru životnídelegaci připravili pracovníci z odbo- ho prostředí Katarína Ruschková.
ru životního prostředí v sídle Služeb
Mezi zúčastněnými poslanci byli
města Jihlavy v Havlíčkově ulici. Mezi Jaroslav Holík, Jan Zahradník, Franzúčastněnými byla také primátorka tišek Elfmark, Jana Krutáková a Daměsta Karolína Koubová a její náměst- vid Pražák. Setkání zprostředkovala
ci Jaromír Kalina a Vít Zeman.
tajemnice výboru Pavlína Kroupová.
„V oblasti odpadů se nyní nacházíme
„Jsem již 29 let členem zastupitelstva
v důležitém období přípravy nového města České Budějovice a podílel jsem se
zákona o odpadech, který může velmi svým hlasem na transformaci odpadovézásadním způsobem zasáhnout do ho hospodářství. Musím říci, že přístup
fungování odpadového hospodářství města Jihlavy mne velmi zaujal, zejména
obcí, proto je důležité, aby ti, kdo roz- práce s občany. Našim cílem je předcháhodují, znali problémy praxe. Věřím zení vzniku odpadů, a to se v Jihlavě daří
tedy, že právě takové návštěvy, jako zřejmě velmi dobře,“ vyjádřil poslanec
byla ta středeční, mohou pomoci při Jan Zahradník.
-tz-

